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داليل افت فوتبال باشگاهي چيست؟

ليگي كه بازيكنساز نيست

سالهاي متمادي است كه مسابقات فوتبال كشوري را با عنوان
ليگبرتر برگزار ميكنيم .در اين زمينه انرژي و سرمايه هنگفتي
هزينه ميشود ،اما دستاورد حاصله آنچنان ملموس و آشكار نيست.
باید با واقعبيني به مسائل زيربنايي پرداخت و از زواياي گوناگون آن
را مورد تجزيه و تحليل قرار داد كه چرا ليگ ما ،بازيكنساز نيست و در
طي يك فصل ،پديدههايي از آن به فوتبال ملي معرفي نميشوند؟
چگونه است كه تيم استقالل با آن همه بازيكن ،ستاره اقبال خود را در
ساقهاي «تيام» جستجو ميكند و پرسپوليسيها در نوك حمله به
«گادوين منشاء» دلبستهاند؟
امير قلعهنوعي و ذوبآهن هم براي خط حمله خود به «كی روش
استنلي» روي آوردند ،اما سپاهانيها با آن همه سرمايه و تالش هرگز
نتوانستهاند مهاجم نوك قابلي را جذب كنند و دستآخر ضربات
جبرانناپذيري را هم متحمل شدند.
در نفت آبادان هم فراز كمالوند به پريرا اميد بست و او را به عنوان
مهاجم هدف برگزيد.
اين مثالهاي متفاوت از حضور مهاجمان در تيمهاي مطرح باشگاهي
ايران نمونههايي بارز از ليگي است كه نتوانسته بازيكنان نوك حمله
را پرورش دهد و در همه حال دست نياز به سوي خارجيها دراز كرده
است.
در مركز ميدان هم عمده باشگاهها از عدم حضور پلي ميكرها رنج
ميبرند.

استقالل بعد از آنكه مجتبي جباري را در ساليان پيش به دليل
مهاجرت به كشورهاي حوزه خليجفارس از دست داد ،هرگز نتوانست
يك هافبك بازيساز و بازي پرداز را در مركز ميدان پيدا كند و در اين
فصل هم به جباروف پا بهسن گذاشته دل بست .پرسپوليس هم كه با
 2هافبك دفاعي هرگز تفكري براي حضور يك پليميكر قابل از خود
نشان نداد و محسن مسلمان را در نيمكت ذخيرهها نشاند .ذوبآهن
هم كماكان قاسم حداديفرد 36ساله را در ميانه ميدان به عنوان
طراح قرار داده است.
در قلب دفاع هم همين شرايط وجود دارد و پرسپوليسيها در روزي
كه سيد جالل حسيني را در اختيار نداشند با ضعف دفاعي مواجه
شدند .به عبارت صريحتر پرسپوليس به عنوان قهرمان بالمنازع
ليگ برتر ايران هرگز به جوانان خود فرصت خودنمايي نداد اين تيم
با يكسري از بازيكنان محدود و پا به سن گذاشته اين راه طوالني را طي
كرد .جالل حسيني ،حسين ماهيني ،وحيد اميري ،منشاء ،ربيعخواه،
كاميانينيا ،بيرانوند و شجاع خليلزاده نقش اصلی در تاكتيكهاي
برانكو داشتند .در اين راستا تنها صادق محرمي به عنوان يك جوان
مستعد از اواسط دور برگشت خود را به تيم تحميل كرد و بقيه نفرات
از جمله علوانزاده و ديگران به نيمكت نشيناني دائمي بدل شده و
از خاطرهها محو شدند و ...ليگي با اين اوصاف كه در آن سازندگي و
پرورش نسل جوان حكم كيميا دارد ،نميتواند بازيكني را از سطوح
ليگ باشگاهي در ليست كيروش ببينيد.

به نظر ميرسد درخصوص حضور مربيان باشگاهي بايد يك انقالب
صورت گيرد .در حال حاضر تعداد محدودي از مربيان همهساله در
تيمها جابهجا شده و فضاي الزم در اختيار مربيان جوان قرار داده
نميشود .از طرفي بايد دانش مربيان را باال برد و با گماردن مربيان
تحصيلكرده و جوان در كنار باتجربهها از نتيجهگرايي فاصله گرفت
و به سازندگي و پرورش بازيكنان روي آورد ،ضمن آنكه در سطوح
مديريت باشگاهها هم نيازمند ،حضور عناصر كاربلد و کا ر آزموده
داريم.
در ابعاد اقتصادي و تأمين منابع مالي هم باشگاهها با مشكالتي
جورواجور دست و پنجه نرم ميكنند .مادامي كه حق پخش تلويزيوني
به باشگاهها تعلق نگيرد و آنها از داشتن ورزشگاه اختصاصي ،از محل
بليت فروشي و مسائل جانبي آن منتفع نشوند ،نميتوان به آينده
فوتبال باشگاهي خوشبين بود.
فوتبال ما بايد الفباي حرفهاي را در تمام عرصه از جمله مديريت؛
باشگاهها اعمالكند .امروز حضور اسپانسرها در فوتبال باشگاهي
محدود و كماثر است و آنها از سرمايهگذاريها نصيب چنداني
نميبرند .از تبليغات ميداني و آگهيهاي تبليغاتي سهم نازلي به
باشگاهها ميرسد .فروش پيراهن و لوازم ورزشي باشگاهها قانون
مشخصي ندارد امروز ميتوان در ميدان منيريه تهران به سهولت
پيراهنهاي تمام باشگاههاي ايراني و خارجي را با قيمتهايي نازل
تهيه كرد ،در حاليكه اين موضوع در اروپا قانون و شرايط ويژهاي دارد
و توليد و فروش البسههاي ورزش تنها توسط خود باشگاهها صورت
ميگيرد.
فوتبال ايران براي رهايي از اين مشكالت و حركت به سوي مديريت
حرفهاي ،بايد تحولي اساسي را در دستور كار قرار داد و در ميدان عمل
حامي فوتبال باشگاهي باشد.

جدال انديشههاي شفر و قلعهنوعي:

مصاف استقالل  وذوبآهن با لشكر غايب

فردا در ورزشگاه آزادي تهران غوغايي بهپاست .استقالل زخمخورده از شكست دور رفت ،براي جبران به ميدان ميآيد تا با حمايت تماشاگران بيشمارش
ذوبآهن را از سد راه بردارد و به مرحله بعدي جام باشگاههاي آسيا صعود كند.دو تيم شناخت و آگاهي خوبي از ظرفيتها و توانائيهاي يكديگر دارند .در
ديدار رفت شفر نشان داد كه با آناليز صحيح و درست از ذوبآهن ،تركيب تيمش را آرايش داده است .آنها دقايق نخست برتري محسوسي نسبت به حريف
داشتند ،اما قلعهنوعي كه در تقابل تاكتيكي و تغيير شيوه زبانزد خاص و عام است ،در دقيقه  18نيمه اول دستبه كار شد و با بيرون كشيدن ستاري جوان (در
پست دفاع چپ) و فراخواني حداديفر ،تعادل را در مركز ميدان برقرار كرد و سمت چپ خط دفاعي را هم ترميم نمود.در واقع «بوحمدان» از لحظهاي كه
به پست دفاع چپ نقل مكان كرد ،هم در جنگهاي تن به تن موفق بود و هم راههاي نفوذ وريا غفوري را از راست مسدود كرد.البته ديدار برگشت تفاوتهايي
عمده با بازي رفت دارد .استقالل در خانه بسيار باانگيزه و تهاجمي بازي خواهد كرد .ذوبآهن كه نژاد مهدي و خالدشفيعي (دو مدافع ثابت) خود را در اختيار
ندارد در تقابل با مهاجمان استقالل روز سختي پيش رو خواهد داشت.در آن سوي ميدان هم شفر با دلمشغولي فراوان و دغدغه دائمي ،مراحل درمان اميد
ابراهيمي و تيام را زير نظر گرفت .اگر چه حضور «تيام»دور از انتظار نيست ،اما غيبت ابراهيمي تا حدي محتمل خواهد بود .در اين ميان آسيبديدگي شديد
داريوش شجاعيان معادالت را به هم زد و مركز ميدان استقالل را با مشكل روبرو كرد.بسياري از كارشناسان معتقدند ،قلعهنوعي با برد 0ـ 1درخانه ،قطعاً
با آرايش دفاعي تيمش را به ميدان روانه خواهد كرد و با سيستم سه دفاع مياني ذوبآهن را در فاز تدافعي آرايش ميدهد ،ضمن آنكه حضور حداديفر،
بوحمدان،حسیني در خطهافبك و گماردن كورشاستنليو مرتضيتبريزيدرپيشاني حملهبرضريباطمينان تيماصفهانيدر فاز تهاجميخواهند افزود.
اگر طي امروز و فردا مراحل درمان «تيام»و اميد ابراهيمي جواب مثبت بدهد ،ميتوان به تركيب شفر و نمايش تيمش در برابر صدها هزار هوادار خوشبين
بود ،در غيراينصورت ذوبآهن با توجه به تفكرات مربي شجاع و فهيماش ميتواند در اين مرحله براي آبيپوشان مشكلساز شده و بساط حذف استقالل را
فراهم نمايد.
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